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	(8) قطعة من خطاب ثان بقلم القاضى الفاضل، مرسل من صلاح الدين - وكان فى الشام - إلى أخيه العادل - فى مصر - بشأن الانتصار سالف الذكر، وفيه يأمره بالإسراع بقتل أسرى الفرنج حتى لا يبقى منهم أحد يخبر بطريق ذلك البحر (الأحمر)
	(9) قطعة من خطاب ثالث بقلم الفاضل مرسل من صلاح الدين إلى العادل فى مصر يكرر فيه ضرورة القضاء على أسرى الفرنج فى الموقعة السابقة الذين جرءوا على اجتياز بحر الحجاز
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	(11) قطعة من خطاب آخر مرسل من صلاح الدين إلى الخليفة ببغداد بشأن غزوة الفرنج سالفة الذكر فى البحر الأحمر، وبهذا الخطاب تفصيلات جديدة هامة
	(12) قطعة من خطاب مرسل من صلاح الدين - وكان بالشام - إلى الخليفة فى بغداد ينقل إليه أخبار بعض انتصارات أسطوله على الفرنج فى البحر المتوسط، وبعض انتصارات عسكره فى المغرب
	(13) خطاب بقلم القاضى الفاضل مرسل من السلطان صلاح الدين إلى «بردويل» أحد ملوك الفرنج، وهو يومئذ مستول على بيت المقدس وما معه، معزيا له فى أبيه، ومهنئا له بجلوسه فى الملك بعده
	(14) قطعة من خطاب مرسل من القاضى الفاضل إلى السلطان صلاح الدين فى نفس السنة 582 بشأن موقف أخيه العادل وابن أخيه المظفر تقى الدين عمر منه وطمعهما فى ملك يطمئنان إليه
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	(23) خطاب بقلم القاضى الفاضل أرسله السلطان صلاح الدين إلى الديوان العزيز - أيام الخليفة الناصر لدين الله - ينبئه بفتح القدس الشريف واستنقاذه من أيدى الصليبيين
	(24) خطاب بقلم العماد الأصفهانى صادر عن صلاح الدين إلى الخليفة الناصر لدين الله ببغداد ينبئه بفتح القدس
	(25) خطاب مرسل من السلطان صلاح الدين إلى أخيه سيف الإسلام - صاحب اليمن - يستقدمه إليه، معاونا له على قتال الفرنج، ويخبره بما وقع له من الفتوحات فى سنة أربع وثمانين وخمسمائة
	(26) خطاب بقلم القاضى الفاضل مرسل من صلاح الدين إلى ديوان الخلافة ببغداد
	(27) خطاب بقلم القاضى الفاضل مرسل من السلطان صلاح الدين إلى الخليفة الناصر لدين الله بخبر ملك الألمان والقتال معه، فى جواب كتاب ورد عليه
	(28) نسخة العهد المكتوب به من ديوان الخلافة ببغداد إلى السلطان الملك العادل أبى بكر بن أيوب - أخى السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب -
	(29) مرسوم بقلم القاضى الفاضل صادر عن صلاح الدين لتحويل السنة الخراجية إلى سنة هلالية
	(30) خطاب بقلم القاضى الفاضل مرسل من السلطان صلاح الدين إلى صاحب مكة، جوابا عن كتاب ورد منه عليه فى معنى وصول غلال بعث بها إلى مكة
	(31) خطاب أرسله القاضى الفاضل إلى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب يهنئه بمولود ولدله
	(32) نسخة خطاب مرسل إلى الملك العادل أبى بكر بن أيوب فى جواب كتاب ورد منه بالبشارة بفتح خلاط
	(33) نسخة توقيع صادر عن السلطان صلاح الدين إلى أخيه الملك العادل أبى بكر بإقطاع بالديار المصرية، وبلاد الشام، وبلاد الجزيرة، وديار بكر، وذلك فى سنة 580 هـ بعد الانفصال من حرب الفرنج بعكا وعقد الهدنة معهم
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